
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDURY POSTĘPOWANIA 

W TRUDNYCH SYTUACJACH 

WYCHOWAWCZYCH 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 

IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO  

W KOSZALINIE 



2 

 

Spis treści: 

I. Zasady postępowania w przypadku zagrożenia przemocą, uzależnieniem, demoralizacją oraz 

innymi przejawami patologii społecznej. 

II. Postępowanie z uczniem, u którego stwierdzono dużą liczbę uwag związanych  

z niewłaściwym zachowaniem w szkole. 

III. Postępowanie w przypadku, gdy uczeń spóźnia się na lekcje, opuszcza pojedyncze godziny 

lekcyjne, wagaruje, nie realizuje obowiązku szkolnego. 

IV. Postępowanie w przypadku ucieczki grupy uczniów z zajęć lekcyjnych. 

V.  Postępowanie w przypadku, gdy uczeń ma nieodpowiedni strój (ekstrawagancki, zbyt 

swobodny). 

VI.  Postępowanie w przypadku, gdy uczeń używa wulgaryzmów wobec rówieśników. 

VII. Postępowanie w przypadku, gdy uczeń zastrasza, wymusza, wywiera presję, rozsiewa plotki 

oraz stosuje inne rodzaje przemocy psychicznej na terenie szkoły. 

VIII. Bójki i pobicia na terenie szkoły. 

IX. W przypadku przemocy fizycznej i psychicznej – Szkolna Interwencja Profilaktyki. 

X. Autodestrukcja – próby samobójcze, samobójstwo, zabójstwo. 

XI. Postępowanie w przypadku, gdy uczniowie zaczęli uprawiać seks w szkole. 

XII. Palenie papierosów na terenie szkoły i w jej najbliższym otoczeniu ( tym e-papierosa) 

XIII. Postępowanie w przypadku gdy uczeń ( na terenie szkoły lub w jej najbliższym otoczeniu) 

znajduje się pod wpływem alkoholu, narkotyków, lub innych środków psychoaktywnych 

(np.dopalaczy). 

XIV. Postępowanie w sytuacji, gdy przypuszczamy, że uczeń posiada przy sobie substancję 

przypominającą narkotyk lub inne środki odurzające i przedmioty niebezpieczne.  

XV. Kradzieże na terenie szkoły. 

XVI. Uszkodzenie (zniszczenie) cudzej własności bądź mienia szkolnego. 

XVII. Postępowanie w przypadku używania na terenie szkoły  przez ucznia telefonu komorkowego 

lub innych urządzeń elektronicznych. 

XVIII. Postępowanie w przypadku zagrożenia uczniów w sieci. 

XIX. Postępowanie wobec ucznia – sprawcy czynu karalnego lub przestępstwa. 

XX. Postępowanie  wobec ucznia, który stał się ofiarą czynu karalnego. 

XXI. Postępowanie w przypadku, gdy uczeń jest ofiarą przemocy w rodzinie. 

XXII. Bezpieczeństwo oraz przyprowadzanie i odbieranie dzieci ze szkoły. 

XXIII. Postępowanie dyrektora szkoły w przypadku, gdy policja dokonuje zatrzymania nieletniego 

przebywającego na zajęciach w szkole sprawcy czynu karalnego. 

XXIV. W przypadku gdy uczeń stosuje agresję słowną bądź fizyczną w stosunku do nauczyciela lub 



3 

 

innego pracownika szkoły. 

XXV. Postępowanie w przypadku zachowań agresywnych rodziców wobec uczniów i własnych 

dzieci przebywających na terenie szkoły.  

XXVI. Postępowanie w przypadku, gdy nauczyciel znajduje na terenie szkoły substancję 

przypominającą wyglądem narkotyki. 

XXVII. W przypadku znalezienia na terenie szkoły broni, materiałów wybuchowych, innych 

niebezpiecznych substancji lub przedmiotów. 

XXVIII. Postępowanie w przypadku alarmu bombowego. 

XXIX. Postępowanie w przypadku wtargnięcia na teren szkoły terrorystów. 

XXX. Postępowanie w przypadku kontaktów z mediami w sytuacjach kryzysowych. 

XXXI. Podstawy prawne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

I. Zasady postępowania w przypadku zagrożenia przemocą, uzależnieniem, demoralizacją 

oraz innymi przejawami patologii społecznej. 

 

W każdym przypadku rozwiązywania problemów związanych z naruszeniem przez ucznia 

obowiązujących w szkole zasad, niezbędna jest współpraca przedstawicieli szkoły a rodzicami 

ucznia. 

W celu rozwiązywania zaistniałego problemu: 

1. Przedstawiciel szkoły (wychowawca, pedagog, nauczyciel): 

 ustala jak najszybszy termin spotkania z uczniem i jego rodzicami, 

 prowadzi rozmowę interwencyjną z uczniem, 

 prowadzi rozmowę z rodzicami, w czasie której wspólnie ustalają dalsze działania wobec 

dziecka, zasady współpracy między rodzicami a szkołą oraz (ewentualne) możliwości 

uzyskania pomocy specjalistycznej, 

 uczeń w obecności rodziców podpisuje kontrakt, w którym zobowiązuje się do 

przestrzegania określonych w kontrakcie reguł zachowania. Kontrakt określa przywileje  

w przypadku respektowania jego zapisów. 

2. W przypadku złamania kontraktu, braku współpracy ze strony rodziców, szkoła podejmuje 

działania przewidziane prawem: 

 zastosowanie konsekwencji przewidzianych w Statucie Szkoły, 

 zgłoszenie sprawy do Sądu Rejonowego III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich o wgląd w 

sytuację rodzinną ucznia (w przypadku, gdy uczeń nie ukończył 13 roku życia) lub 

zastosowanie środków zaradczych (gdy uczeń ukończył 13 lat). 

 

II. Postępowanie z uczniem, u którego stwierdzono dużą liczbę uwag związanych  

z niewłaściwym zachowaniem w szkole. 

 

Tryb odnosi się do uwag zapisanych w e-dzienniku. 

1.W przypadku, gdy uczeń otrzyma pięć uwag związanych z drastycznym łamaniem zasad Regulaminu 

Szkoły podpisuje kontrakt, z jednoczesnym wezwaniem rodziców do szkoły. 

2. W przypadku braku poprawy, jeżeli liczba przekroczy 7 uwag uczeń  otrzymuje UPOMNIENIE 

WYCHOWAWCY z równoczesnym ponownym pisemnym wezwaniem rodziców do szkoły. 

3. W przypadku braku poprawy, jeżeli liczba przekroczy 10 uwag uczeń (na wniosek wychowawcy 

klasy  zał. nr 9)) otrzymuje NAGANĘ DYREKTORA SZKOŁY z równoczesnym ponownym 

pisemnym wezwaniem rodziców do szkoły. NAGANA DYREKTORA SZKOŁY powoduje 
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jednocześnie obniżenie oceny z zachowania. 

4. W przypadku braku w dalszym ciągu poprawy po wyczerpanych przez szkołę wszystkich 

środków wychowawczych, szkoła powiadamia Sąd Rejonowy III Wydział Rodzinny i Nieletnich. 

 

III. Postępowanie w przypadku, gdy uczeń spóźnia się na lekcje, opuszcza pojedyncze godziny 

lekcyjne, wagaruje, nie realizuje obowiązku szkolnego. 

 

1. Nauczyciel prowadzi systematycznie frekwencję uczniów. Odnotowuje każde spóźnienie oraz 

nieobecność ucznia na prowadzonych przez siebie zajęciach lekcyjnych.  

2. Nieobecność ucznia powyższej 7  dni musi być zgłaszana telefonicznie lub osobiście 

wychowawcy klasy. 

3. Rodzice mają obowiązek usprawiedliwić każdą nieobecność dziecka w terminie 7 dni roboczych 

po powrocie ucznia do szkoły.  

4. Jeżeli nieobecności nie zostaną usprawiedliwione w wyznaczonym terminie, wychowawca 

powiadamia o nieobecnościach rodziców (prawnych opiekunów) ucznia. Informacja ta ma być 

przekazana przez eduportal. Rodzice mogą też być poproszeni o zgłoszenie się do szkoły w celu 

wyjaśnienia nieobecności dziecka. 

5. W przypadku powtarzających się spóźnień, nieobecności wychowawca niezwłocznie powiadamia 

o tym fakcie rodziców/ opiekunów prawnych i przeprowadza rozmowę  

z uczniem i rodzicami informując ich o konsekwencjach takich zachowań. 

6. W przypadku braku współpracy rodzica (prawnego opiekuna) z wychowawcą: rodzic nie 

uczestniczy w zebraniach, konsultacjach, nie wyraża chęci na spotkania indywidualne, oraz w 

przypadku dalszego uchylania się ucznia od obowiązku szkolnego, wychowawca zgłasza fakt 

pedagogowi szkolnemu. 

7. Wychowawca, pedagog szkolny oraz rodzice ucznia podejmują wspólne działania zaradcze w 

celu regularnego realizowania obowiązku szkolnego przez danego ucznia. 

8. W przypadku dalszego uchylania się ucznia od obowiązku szkolnego, pedagog szkolny  

w porozumieniu z wychowawcą  pisemnie informuje Sąd Rejonowy, Wydział Rodzinny  

i Nieletnich o uchylaniu się ucznia od obowiązku szkolnego 

9. Niespełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie ustawy  

z dnia 17 czerwca 1996 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2018 r., poz. 

1314 ze zm.). Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji określa tryb i środki egzekucji 

administracyjnej stosowane w celu doprowadzenia do wykonania obowiązków. 

 

 



6 

 

 

IV. Postępowanie w przypadku ucieczki grupy uczniów z zajęć lekcyjnych. 

1. Nauczyciel po stwierdzeniu nieobecności 50 % uczniów w ciągu 15. minut próbuje ustalić ich 

miejsce pobytu, starając się skłonić do powrotu. 

2. Jeżeli działania nauczyciela nie dały pozytywnego skutku, informuje on o zaistniałym fakcie 

wychowawcę, a w przypadku jego nieobecności pedagoga. 

3. Wychowawca klasy lub pedagog niezwłocznie przekazuje tę informację dyrekcji szkoły. 

4. Nauczyciel w jak najkrótszym czasie zaznacza w e-dzienniku ucieczkę uczniów,  

z wpisaniem uwagi poszczególnym uczniom. 

5. Na najbliższej lekcji wychowawca przeprowadza rozmowę z klasą na temat ucieczki 

stara się uświadomić im niestosowność postępkuoraz konsekwencje z tego wynikające. 

 

V. Postępowanie w przypadku, gdy uczeń ma nieodpowiedni strój (ekstrawagancki, zbyt 

swobodny). 

 

1. Działania doraźne (reakcja natychmiastowa) 

a) Rozmowa indywidualna (nie na forum klasy) z uczniem ubranym niestosownie 

 przypomnienie Statutu Szkoły i zobowiązania, potwierdzonego podpisem, przestrzegania 

jego założeń, 

 pytanie o przyczyny noszenia w szkole nieodpowiedniego stroju, 

 wskazanie, że szkoła nie jest miejscem, w którym strojem należy podkreślać własną 

indywidualność, a już na pewno nie seksualność, 

b) Zwrócenie uwagi na forum klasy, że przez pryzmat stroju często jest postrzegana nasza 

osobowość. Zachowanie nauczyciela powinno być taktowne i musi ograniczać się do uogólnień,  

nie zaś do personalnego wskazania winnego ucznia. Nie wolno napiętnować "niestosownie 

ubranego", bo zapewne sprowokuje to radykalny sprzeciw, a nawet bunt. Nie należy ośmieszać. 

c) zwracając uwagę i uświadamiając uczniowi problem, liczymy na zdrowy rozsądek ucznia i chęć 

poprawy zachowania – co obliguje nas do tonu życzliwości i wyrozumiałości. 

2) Działania długoterminowe 

a) w przypadku skrajnego niedostosowania do realiów szkolnych lub braku poprawy ze strony 

ucznia zgłoszenie problemu do wychowawcy: 

 rozmowa wychowawcy z uczniem, która powinna się odbyć w obecności rodzica, 

 przeprowadzenie lekcji na temat stosowności stroju i dostosowania go do okoliczność,  

w których się znadujemy, 
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 poruszenie problemu na zebraniu rodziców. 

b) za szczególnie niepokojący przypadek uznajemy sytuację, gdy strój sugeruje przynależność  

do "subkultur" – w takich przypadkach: 

 wzywamy ucznia oraz rodzica na  rozmowę, 

 prosimy o pomoc pedagoga szkolnego. 

 

VI. Postępowanie w przypadku, gdy uczeń używa wulgaryzmów wobec rówieśników. 

1. Rozmowa nauczyciela z uczniem prowadzona bezpośrednio po zaistniałym zdarzeniu  

i powiadomienie wychowawcy.  

2. W przypadku powtarzających się sytuacji - powiadomienie rodziców i pedagoga. Z uczniem 

może być podpisany kontrakt. 

 

VII. Postępowanie w przypadku, gdy uczeń zastrasza, wymusza, wywiera presję, rozsiewa 

plotki oraz stosuje inne rodzaje przemocy psychicznej na terenie szkoły  

 

1.Działania wobec ofiary. 

a) Rozmowa wychowawcy z ofiarą w celu udzielenia wsparcia. 

b) Poinformowanie o zaistniałym zdarzeniu pedagoga szkolnego, dyrekcję szkoły. 

c) Wezwanie rodziców  ofiary w celu nawiązania współpracy. 

d) otoczenie ucznia we współpracy z pedagogiem szczególną opieką. 

2. Działania wobec sprawcy. 

a) rozmowa wychowawcy i pedagoga szkolnego w celu uświadomienia konsekwencji prawnych, 

społecznych i psychologicznych czynu. 

b) wezwanie rodziców sprawcy poinformowanie ich o zaistniałym fakcie, 

c) stała obserwacja zachowania się ucznia. 

d) w przypadku braku współpracy rodziców sprawcy ze szkołą oraz powtórzenia się czynu 

poinformowanie policji lub sądu. 

 

VIII. Bójki i pobicia na terenie szkoły: 

1. Nauczyciel obecny przy zajściu wydaje nakaz natychmiastowego zaprzestania bójki, w razie 

potrzeby rozdziela uczniów przy pomocy innego nauczyciela lub pracownika szkoły.  

2. W przypadku obrażeń na ciele, niepokojącego stanu zdrowia ucznia, nauczyciel w pierwszej 

kolejności powiadamia dyrektora szkoły oraz pielęgniarkę. Następnie telefonicznie powiadamia 

rodziców  poszkodowanego ucznia. Pielęgniarka w razie potrzeby powiadamia pogotowie 
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ratunkowe. W szczególnych przypadkach powiadamiamy policję. 

3. Nauczyciel powiadamia o bójce wychowawcę i pedagoga.  

4. W przypadku braku obrażeń i niepokojących objawów nauczyciel zawiadamia wychowawcę  

i pedagoga, którzy przeprowadzają rozmowę z uczestnikami bójki.  

5. Tryb odnosi się również w przypadku pobicia uczniów przez osoby z zewnątrz. 

 

IX. W przypadku przemocy fizycznej i psychicznej – Szkolna Interwencja Profilaktyki. 

 

1. Przerwanie zachowania agresywnego (użyć siły, ale tylko tyle, ile potrzeba  

np: do rozdzielenia bijących się uczniów). 

2. Poinformowanie wychowawcy/ów o zdarzeniu. 

3. Przeprowadzenie przez wychowawcę, pedagoga rozmowy z uczniem w obecności nauczyciela  

– świadka zdarzenia (zidentyfikowanie ofiary, agresora, świadka, ocenienie zdarzenia  

i wyciągnięcie wniosków). 

4. Sporządzenie notatki (opis zdarzenia, osoby uczestniczące, sprawca, poszkodowany). 

5. Poinformowanie rodziców (prawnych opiekunów) ucznia, uczestników zdarzenia  

o zaistniałej sytuacji. 

6. Zgłaszanie powtarzających się sytuacji do pedagoga oraz dyrektora szkoły. 

7. Natychmiastowe powiadomienie przez wychowawców pedagoga i dyrektora szkoły  

o przypadkach szczególnie drastycznych zachowań agresywnych. 

8. Ustalenie przez wychowawcę w porozumieniu z pedagogiem i dyrektorem szkoły sankcji  

w stosunku do ucznia/uczniów w oparciu o Statut Szkoły. 

9. Przekazanie rodzicom (prawnym opiekunom) pisemnej lub ustnej (wpis do dziennika  

– rubryka – kontakty z rodzicami) informacji na temat wyciągniętych w stosunku do ucznia 

konsekwencji wynikających ze Statutu Szkoły. 

 

W przypadku braku efektu interwencji doraźnej nauczyciel powinien podjąć dalsze działania: 

1. Przeprowadzić rozmowę z uczniem o jego zachowaniu w następujący sposób: 

a) jeśli w zdarzeniu uczestniczy więcej niż jedna osoba, należy rozmawiać z każdym z osobna 

zaczynając od LIDERA grupy; 

b) miejsce rozmów: pomieszczenie zapewniające spokój i brak świadków; 

c) nauczyciel powinien jasno określić cel rozmów; 

sprawca musi otrzymać jasny komunikat o braku akceptacji zachowania agresywno  

– przemocowego; 
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e) dać szansę wypowiedzenia się na temat zachowania będącego powodem interwencji; 

f) omówić z uczniem skutki przejawianych przez niego zachowań oraz poinformować o potrzebie 

spotkania z rodzicami. 

2. Omówić z rodzicami zachowanie dziecka – ustalić strategię współpracy rodziców ze szkołą: 

a) pozyskać ich do współpracy; 

b) ustalić jej zasady; 

c) opracować wspólnie z rodzicami projekt kontraktu dla dziecka – określić w nim zachowanie 

nieakceptowane, oczekiwania wobec dziecka; 

d) ustalić katalog kar i nagród, terminy  wykonania poszczególnych zadań określonych  

w kontrakcie; 

e) ustalić hierarchię konsekwencji oraz zasady odzyskiwania przywilejów; 

f) monitorować realizację kontraktu. 

W przypadku niewywiązywania się z przyjętego kontraktu szkoła podejmuje dalsze działania,  

w tym wynikające z przepisów prawa. 

 

X. Autodestrukcja – próby samobójcze, samobójstwo, zabójstwo. 

Autodestrukcja, próba samobójcza: 

1. Nauczyciel, któru podjął informację o autodestrukcji ucznia lub próbie samobójczej niezwłocznie 

powiadamia o tym fakcie wychowawcę, pedagoga szkolnego oraz dyrektora/wicedyrektora szkoły. 

2. Wychowawca w obecności pedagoga szkolnego przeprowadza rozmowę z danym uczniem. 

3. Wzywa do szkoły rodziców. Z rozmowy sporządza się notatkę służbową, w której obliguje się 

rodziców do objęcia dziecka pomocą specjalistyczną – lekarz psychiatra, psycholog. 

Samobójstwo, zabójstwo 

1. Dyrektor/wicedyrektor powiadamia Policję, pogotowie ratunkowe organ prowadzący, kuratorium 

oświaty i prokuratora.  

2. Pedagog powiadamia Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną i organizuje we współpracy 

pomoc psychologiczną uczniom i nauczycielom. 

3. Dyrektor/wicedyrektor zabezpiecza miejsce zdarzenia do czasu przybycia policji.  

4. Nie należy udzielać informacji mediom, dopóki o śmierci nie powiadomi się najbliższej rodziny. 

5. Dyrektor wyznacza osobę do jak najszybszego powiadomienia najbliższej rodziny o śmierci 
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dziecka. Należy zrobić to osobiście, unikać telefonu lub poczty.  

6. Dyrektor organizuje pomoc i wsparcie rodzinie zmarłego, w razie potrzeby należy powiadomić 

pogotowie ratunkowe.  

7. Dyrektor organizuje pracę szkoły w ten sposób, aby możliwy był proces interwencji kryzysowej 

– udzielenie wsparcia psychologicznego uczniom, pomoc w odreagowaniu traumatycznych 

przeżyć.  

8. Należy stosować procedury kontaktowania się z mediami.  

 

XI. Postępowanie w przypadku, gdy uczniowie zaczęli uprawiać seks w szkole. 

 

1. Nauczyciel lub inny pracownik szkoły, który był świadkiem czynności seksualnej uczniów, 

powinien o zaistniałym fakcie powiadomić dyrekcję szkoły, pedagoga szkolnego. 

2. Wezwać telefonicznie rodziców. 

3. W obecności rodziców przeprowadzić rozmowę wychowawczą (konsekwencje, zagrożenia), 

4. W przypadku, gdy rodzice nie zgłoszą sie do szkoły należy poprosić innego pracownika szkoły  

i w jego obecności przeprowadzić rozmowę. 

Należy sporządzić notatkę służbową oraz notatkę z przeprowadzonych rozmów z uczniami, 

poświadczonymi podpisami biorących udział w zdarzeniu oraz świadków. 

5. Uzgodnić z rodzicami uczniów dalsze działania wychowawcze, psychologiczno  

- pedagogiczne, 

6. W szczególnych przypdkach  szkoła powinna poinformować sąd rodzinny o zachowaniach 

nieletnich. 

7. W przypadku, gdy szkoła stwierdzi, iż któryś z uczniów nie ukończył 15 lat należy natychmiast 

powiadomić policję, prokuraturę, organ prowadzący. 

 

XII. Palenie papierosów na terenie szkoły i w jej najbliższym otoczeniu ( tym e-papierosa) 

1. Nauczyciel lub pracownik szkoły nakazuje zaprzestanie palenia i konfiskuje papierosy.  

Nauczyciel obecny prz zdarzeniu jest zobowiązany do wpisania uwagi w e-dziennkiu. 

2. Zawiadamia wychowawcę klasy.  

3. Wychowawca zawiadamia rodziców i pedagoga.  

4. Wobec ucznia palącego na terenie szkoły stosuje się kary zapisane w statucie szkoły. 

5. W przypadku powtarzających się sytuacji do szkoły wzywa się rodziców, w celu podpisania 

kontraktu z uczniem. Opracowuje się system pomocy dziecku. 
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6. Jeżeli uczeń nadal pali na terenie szkoły sprawę kieruje się do Sądu jako objaw demoralizacji. 

 

 

XIII. Postępowanie w przypadku gdy uczeń ( na terenie szkoły lub w jej najbliższym 

otoczeniu) znajduje się pod wpływem alkoholu, narkotyków, lub innych środków 

psychoaktywnych (np. dopalaczy). 

1. Odizolować ucznia, pozostawić go pod opieką osoby dorosłej - pielęgniarki, pedagoga lub 

nauczyciela. 

2. Powiadomić wychowawcę klasy i dyrektora szkoły.  

3. Wezwać rodziców ucznia, pogotowie ratunkowe ewentualnie policję. 

4. W przypadku niemożności skontaktowania się z rodzicami, dziecko pozostaje pod opieką 

nauczyciela lub pedagoga/psychologa oraz pielęgniarki/wezwanego lekarza. 

5. W przypadku odmowy stawienia się do szkoły rodzica/opiekuna lub pojawienie się go wstanie 

nietrzeźwym, decyzję o dalszym postępowaniu wobec dziecka podejmują odpowiednie służby 

(policja) wraz z lekarzem.  

6. Wychowawca ustala spotkanie z rodzicami i uczniem w celu wyjaśnienia sytuacji oraz podjęcia 

działań profilaktycznych. Sporządza także notatkę służbową.  

7.W przypadku powtarzających się tego typu incydentów pedagog zawiadamia o nich sąd rodzinny. 

8. Na najbliższej lekcji wychowawczej wychowawca podejmuje temat z zakresu profilaktyki.  

 

IVX. Postępowanie w sytuacji, gdy przypuszczamy, że uczeń posiada przy sobie substancję 

przypominającą narkotyk lub inne środki odurzające i przedmioty niebezpieczne.  

1. Nauczyciel w obecności innej osoby ( wychowawca, pedagog, dyrektor) ma prawo żądać, aby 

uczeń przekazał mu tę substancję, pokazał zawartość plecaka oraz kieszeni, ewentualnie innych 

przedmiotów budzących podejrzenie. Nauczyciel nie ma prawa  samodzielnie przeszukiwać ucznia 

– jest to czynność zastrzeżona tylko dla policji. 

2. O swych spostrzeżeniach powiadamia dyrekcję szkoły oraz  powiadamia rodziców ( prawnych 

opiekunów ) ucznia i natychmiast wzywa ich do szkoły. 

3. W przypadku, gdy uczeń odmawia pokazania substancji i pokazania zawartości teczki, szkoła 

wzywa policję. 

4.Jeśli uczeń wyda substancję dobrowolnie, nauczyciel, po odpowiednim jej zabezpieczeniu, 

zobowiązany jest bezzwłocznie przekazać ją policji. Całe zdarzenie nauczyciel dokumentuje, 

sporządzając dokładną notatkę z ustaleń wraz ze swoimi spostrzeżeniami, podpisaną przez 

uczestników spotkania. 
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XV. Kradzieże na terenie szkoły. 

1. Poszkodowany uczeń zgłasza kradzież nauczycielowi, wychowawcy, pedagogowi, dyrektorowi 

lub pracownikowi szkoły.  

2. Następuje wyjaśnienie okoliczności zajścia kradzieży: 

- w przypadku kradzieży przedmiotów o znikomej wartości sytuacja wyjaśniana jest między 

poszkodowanym a wychowawcą. 

- w przypadku kradzieży wartościowych przedmiotów o zajściu informowany jest 

dyrektor/wicedyrektor szkoły i pedagog.  

3. W każdym przypadku kradzieży wychowawca informuje rodziców obu stron zajścia oraz 

pedagoga  

 wychowawca zobowiązany jest do sporządzenia notatki z zajścia i przechowywania jej  

w zeszycie wychowawcy.  

 w szczególnych przypadkach (decyduje pedagog lub dyrektor/wicedyrektor) powiadamiana 

jest Policja lub Sąd Rodzinny.  

 Wobec winnego ucznia stosuje się kary zapisane w statucie szkoły.  

 

XVI. Uszkodzenie (zniszczenie) cudzej własności bądź mienia szkolnego. 

1. Uszkodzenie (zniszczenie) cudzej własności: 

 rozmowa wychowawcy, nauczyciela obecnego przy zdarzeniu  

z poszkodowanym/poszkodowanymi oraz sprawcą/sprawcami, 

 powiadomienie rodziców/opiekunów o zaistniałej sytuacji (telefoniczne lub w dzienniku 

elektroniczym), 

 naprawienie, odkupienie bądź zwrócenie kosztów zniszczonej rzeczy przez ucznia/uczniów  

w terminie uzgodnionym przez obie strony, 

 w przypadku braku zgody rodzica sprawcy  na zwrócenie kosztów bądź odkupienia 

zniszczonej rzeczy, rodzic poszkodowanego może zgłosić sprawę na policję, 

 w stosunku do sprawcy/ sprawców szkoła wyciąga odpowiednie konsekwencje 

przewidziane w Statucie Szkoły. 

 

2. Uszkodzenie (zniszczenie) mienia szkolnego: 

 nauczyciel po zauważeniu zniszczenia zgłasza sprawę wychowawcy klasy, która 

przypuszczalnie jest odpowiedzialna za uszkodzenia. 
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 wychowawca dochodzi w swoim zespole klasowym, kto jest odpowiedzialny za zniszczenia. 

 wychowawca prowadzi rozmowę z zamieszanymi w sprawę uczniami i odnotowuje uwagę  

w e - dzienniku. 

 w przypadku znalezienia osób winnych wzywa się rodziców do szkoły. 

 opiekunowie prawni powinni ponieść koszty naprawy uszkodzeń. 

 sprawę wykonania naprawy lub zapłaty za uszkodzenie uzgadnia się z kierownikiem 

administracyjnym. 

 

XVII. Postępowanie w przypadku używania na terenie szkoły  przez ucznia telefonu 

komorkowego lub innych urządzeń elektronicznych. 

Na terenie szkoły występuje zakaz używania przez ucznia telefonu komórkowego lub innych 

urządzeń elektronicznych niezwiązanych z zajęciami podczas pobytu ucznia w szkole,   

z pominięciem przypadków szczególnych, po uzgodnieniu z wychowawcą lub dyrektorem szkoły 

 

1. Przed rozpoczęciem lekcji uczeń ma obowiązek wyłączyć telefon (inne urządzenie) i schować go 

do szafki lub plecaka. 

2. Uczeń może włączyć telefon w trakcie lekcji jedynie na polecenie nauczyciela.  

W przypadku gdy potrzebuje skontaktować się z rodzicami/prawnymi opiekunami musi zapytać o 

zgodę nauczyciela. 

Postępowanie w przypadku, gdy uczeń nie stosuje się do wyżej zawartych postanowień:  

1. Jeżeli uczeń używa telefonu (innego urządzenia) w czasie lekcji bez zgody nauczyciela lub nie 

wyłączył telefonu przed lekcją i jego telefon jest aktywny (dzwoni dzwonek, sygnał przychodzącej 

wiadomości) nauczyciel odbiera aparat, uczeń go wyłącza i kładzie na biurko nauczyciela.  

2. Po zakończonej lekcji uczeń wraz z nauczycielem udaje się do sekretariatu, gdzie telefon zostaje 

włożony do podpisanej i zaklejonej koperty i złożony w depozycie  

w sekretariacie. 

3. O zaistniałej sytuacji powiadamia się rodziców lub prawnych opiekunów ucznia.  

4. Telefon odebrać może tylko rodzic lub prawny opiekun.  

5. Fakt zaistnienia takiego przypadku nauczyciel odnotowuje w dzienniku elektronicznym,  

w postaci uwagi informacyjnej. Za trzecim takim wpisem uczeń otrzymuje uwagę negatywną.  

6. Powyższa procedura odnosi się także w przypadku sytuacji, gdy uczeń korzysta  

z telefonu (innych urządzeń) podczas przerw. 

7. W przypadku, gdy uczeń odmawia wykonania polecenia nauczyciel wpisuje uwagę negatywną 

do dziennika elektronicznego oraz informuje o zaistniałej sytuacji wychowawcę, który wzywa do 

szkoły rodziców. 
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Postanowienia końcowe: 

Nikt z pracowników szkoły nie może włączać odebranego uczniowi telefonu, używać ani 

wykonywać na nim żadnych operacji. Jeżeli telefon dzwoni, tylko uczeń może go wyłączyć.  

   W przypadku zaginięcia, kradzieży czy zniszczenia telefonu lub innego urządzenia 

elektronicznego przyniesionego przez ucznia, szkoła nie ponosi odpowiedzialności  

za takie zdarzenie.  

 

XVIII. Postępowanie w przypadku zagrożenia uczniów w sieci: 

1. Cyberprzemoc 

Cyberprzemoc to wszelkie intencjonalne działania przy użyciu Internetu, komputera  

i urządzeń mobilnych (telefony komórkowe, tablety itp), które dążą do wyrządzenia krzywdy lub 

wywołania dyskomfortu u ofiary. 

 Do działań określonych, jako cyberprzemoc zalicza się:  

- wyzywanie, straszenie, poniżanie kogoś w Internecie lub przy użyciu telefonu komórkowego,  

- robienie zdjęć lub rejestrowanie filmów bez jego zgody, 

- publikowanie w Internecie lub rozsyłanie telefonem zdjęć, filmów lub tekstów, które kogoś 

poniżają, obrażają lub ośmieszają, 

- podszywanie się pod kogoś w Sieci.  

1. Nauczyciel, który uzyskał informację o wystąpieniu cyberprzemocy lub był świadkiem jej 

wystąpienia powiadamia wychowawcę ofiary, pedagoga oraz dyrektora szkoły. Dalsze czynności 

leżą w kwestii wychowawcy, przy pomocy i wsparciu pedagoga. 

Wychowawca/pedagog: 

a) ustala okoliczności zdarzenia: rodzaj materiału, sposób rozpowszechniania, tożsamość sprawcy  

i ewentualnych świadków zdarzenia (o ile to możliwe przy pomocy nauczyciela informatyki);  

b) zabezpiecza i rejestruje dowody (o ile to możliwe przy pomocy nauczyciela informatyki). 

Rejestracja dowodów polega na zanotowaniu daty i czasu otrzymania materiału, treści wiadomości, 

numeru telefonu, z którego nadano wiadomość lub adresu strony, na której umieszczono treści  

o charakterze cyberprzemocy oraz wydrukowaniu zawartości strony.  

W przypadku, gdy:  

- sprawca cyberprzemocy jest nieznan,y w porozumieniu z dyrektorem powiadamia Policję.  

- sprawcą cyberprzemocy jest uczeń szkoły, wychowawca i/lub pedagog podejmują następujące 

działania:  

a) niezwłocznie powiadamia rodziców/prawnych opiekunów sprawcy i ofiary oraz ustala termin 

spotkania;  
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b) przeprowadza rozmowę z uczniem (sprawcą) w celu:  

 zidentyfikowania ofiary, świadka, ustalenia okoliczności zajścia, ocenienia zdarzenia, ustalenia 

przyczyn i poszukania rozwiązania sytuacji konfliktowej,  

 omówienia skutków jego postępowania i poinformowania o regulaminowych konsekwencjach  

zawartych  w Procedurach Postępowania w Trudnych Sytuacjach Wychowawczych (w przypadku 

stosowania przemocy), 

 zobowiązania ucznia do natychmiastowego zaprzestania takiego postępowania,  

 ustalenia sposobów zadośćuczynienia wobec ofiary cyberprzemocy;  

c) w przypadku kiedy w zdarzeniu brała udział większa liczba uczniów, rozmawia z każdym z nich 

z osobna  

d) zapewnia uczniowi – sprawcy pomoc psychologiczno – pedagogiczną, bądź poleca 

specjalistyczną placówkę,  

e) w poważnych przypadkach cyberprzemocy przebiegających z naruszeniem prawa (np. groźby 

karalne, propozycje seksualne itd.) powiadomiona zostaje Policja i/lub Sąd Rodzinny;  

f) przeprowadza rozmowę z rodzicami/prawnymi opiekunami sprawcy, zapoznaje ich z materiałem 

dowodowym, a także decyzją w sprawie dalszego postępowania i zastosowanymi wobec ich 

dziecka konsekwencjami regulaminowymi; jednocześnie zobowiązuje rodziców/prawnych 

opiekunów do szczególnego nadzoru nad dzieckiem oraz informuje o możliwościach zapewnienia 

uczniowi – sprawcy dalszej pomocy psychologiczno – pedagogicznej;  

g) monitoruje dalsze zachowanie ucznia – sprawcy cyberprzemocy. 

Szkoła pisemne powiadamia Sąd Rodzinny o sprawie w sytuacji, gdy:  

- rodzice sprawcy cyberprzemocy odmawiają współpracy lub nie stawiają się do szkoły, 

- uczeń nie zaniechał dotychczasowego postępowania, 

- gdy do szkoły napływają informacje o innych przejawach demoralizacji dziecka,  

- szkoła wykorzystała wszystkie dostępne jej środki wychowawcze (rozmowa z rodzicami, 

konsekwencje regulaminowe wobec ucznia, spotkania z pedagogiem itp.), a ich zastosowanie nie 

przyniosło pożądanych rezultatów.  

4. Działania wychowawcy i/lub pedagoga wobec ofiary cyberprzemocy:  

a) niezwłocznie powiadamia rodziców/prawnych opiekunów ofiary oraz ustala termin spotkania,  

b) przeprowadza rozmowę z ofiarą cyberprzemocy w celu udzielenia pomocy i emocjonalnego 

wsparcia oraz poinformowania o działaniach podjętych przez szkołę, by rozwiązać problem, 

c) udziela porady, jak ma się zachować, aby zapewnić sobie poczucie bezpieczeństwa i nie 

doprowadzić do eskalacji prześladowania, 

d) zapewnia uczniowi – ofierze pomoc psychologiczno – pedagogiczną, bądź poleca specjalistyczną 

placówkę,  
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e) po interwencji monitoruje sytuację ucznia sprawdzając, czy nie są wobec niego podejmowane 

dalsze działania przemocy lub odwetowe ze strony sprawcy, 

f) informuje rodziców dziecka będącego ofiarą cyberprzemocy o problemie oraz o:  

 działaniach podjętych przez szkołę w celu wyjaśnienia zajścia i zapewnienia bezpieczeństwa 

poszkodowanemu uczniowi;  

 możliwościach zapewnienia uczniowi – ofierze pomocy psychologiczno –pedagogicznej;  

 możliwości zgłoszenia przez nich sprawy sądowi bądź prokuraturze. 

5. Wychowawca i pedagog zobowiązani są do sporządzenia notatki służbowej z zajścia  

i przeprowadzonych rozmów: opis zdarzenia, rozmowy ze sprawcą, poszkodowanym, ich rodzicami 

oraz świadkami zdarzenia. 

 

PRZESTĘPSTWAŚCIGANE NA WNIOSEK POSZKODOWANEGO: 

 grożby – art. 190 kk 

 naruszenie wizerunku – art. 23 i art. 24 kc 

 naruszenie czci - art. 23 i art. 24 kc oraz art. 216 kk 

 nękanie – art. 190 a § 1 kk 

 podszywanie – art. 190 a § 2 kk 

 wulgaryzmy – art. 140 i art. 141 kw 

2. Uwodzenie 

Uwodzenie (grooming) – proces uwodzenia dziecka w Internecie przez osobę dorosłą w celu 

spotkania, wykorzystania seksualnegolub np. Zaangażowania w produkcje pornografii. 

 

1. Nauczyciel, który uzyskał informację o wystąpieniu przypadku uwodzenia lub był świadkiem jej 

wystąpienia powiadamia wychowawcę, pedagoga oraz dyrektora szkoły. 

2. Wychowawca przy pomocy pedagoga: 

- przeprowadza rozmowę z uczniem, podczas której zbiera informację na temat sytuacji uwodzenia, 

jego formy, miejsca wystąpienia, czasu trwania, sprawcy i ofiary. 

- zabezpiecza dostępne dowody i zbiera informacjię na temat zagrożenia bezpieczeństwa dziecka, 

jego formy, częstotliwości i miejsca wystąpienia (niezależnie od okoliczności zdarzenia  

i znalezionych dowodów, osoby te powinny być poinformowane o tym, co miało miejsce). 

- powiadamia rodziców ucznia/uczennicy o zdarzeniu i zapoznje,w miarę możliwości, z materiałem 

dowodowym; 

- podejmuje współpracę z rodzicami w celu udzielenia wsparcia dziecku. Na terenie szkoły powinna 

być zapewniona pomoc psychologiczno - pedagogiczna  krzywdzonemu dziecku bądź polecenie 
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specjalistycznej placówki. 

3. Podjęcie interwencji prawnej. Interwencja prawna przeprowadzona przez szkołę możliwa jest  

w przypadku naruszenia prawa: 

• naruszenie wizerunku (publikowanie wizerunku nagiej osoby małoletniej – rozpowszechnienie 

pornografii z udziałem małoletniego) – art. 202 § 3 kk, w przypadku groomingu interwencja jest 

możliwa na podstawie art. 200a kk. 

W sytuacji podejrzenia groomingu szkoła może skonsultować się z organami ścigania i ewentualne 

zawiadomienie dotyczące podejrzenia popełnienia przestępstwa. 

4. Wychowawca i pedagog zobowiązani są do sporządzenia notatki służbowej z zajścia  

i przeprowadzonych rozmów: opis zdarzenia, rozmowy z poszkodowanym, jego rodzicami. 

5. Monitorowanie sytuacji (kontakt z poszkodowanym dzieckiem i jego rodzicami, upewnienie się, 

czy nie jest potrzebne udzielenie dalszego wsparcia). 

3. Nadmierne korzystanie z Internetu, komputera i  urządzeń mobilnych 

Pojęcie nadużywania sieci może dotyczyć różnych obszarów: gier internetowych, portali 

społecznościowych i komunikatorów, pornografii i cyberseksu, hazardu online itp. 

1. Nauczyciel, który uzyskał informację o nadużywaniu Internetu, komputera i  urządzeń mobilnych  

powiadamia wychowawcę, pedagoga. 

2. Wychowawca przy pomocy pedagoga: 

- przeprowadza rozmowę z uczniem - zebranie informacji na temat podejrzeń o nadużywaniu 

internetu, jego formy oraz częstotliwości. 

- wzywa na rozmowę rodziców  - poinformowanie opiekunów o obserwacjach dotyczących 

dziecka. 

- zapewnia wsparcia psychologicznego dziecku na terenie szkoły bądź poleca specjalistyczną 

placówkę. 

3. Podjęcie interwencji prawnej. 

Zgłoszenie sprawy do sądu rodzinnego może nastąpić gdy: 

•  rodzice dziecka odmawiają współpracy i nie kontaktują się ze szkołą, a/lub uczeń nie zaprzestaje 

działań, które są dla niego krzywdzące i skutkują niewywiązywaniem się z obowiązku szkolnego.  

4. Wychowawca i pedagog zobowiązani są do sporządzenia notatki służbowej z zajścia  

i przeprowadzonych rozmów (opis podjętych przez szkołę działań, np. kontakt z rodzicami, 

rozmowa z uczniem, zaproponowanie pomocy psychologicznej poza szkołą). 

5. Monitorowanie sytuacji (kontakt z poszkodowanym dzieckiem i jego rodzicami, upewnienie się, 

czy nie jest np. potrzebne dalsze wsparcie; sprawdzanie, jak realizuje obowiązek szkolny, czy bierze 

udział we wszystkich zajęciach). 

4. Niebezpieczne (szkodliwe) treści 
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Do treści szkodliwych zalicza się: materiały promujące samookaleczanie, samobójstwa, skrajne 

odchudzanie, rozpowszechniające nienawiść, promujące zażywanie narkotyków. 

 

1. Nauczyciel, który uzyskał informację o pojawieniu się niebezpiecznych treści w szkole 

powiadamia dyrektora, wychowawcę, pedagoga. 

2. Wychowawca ustala okoliczności zdarzenia. 

• Zabezpieczenie dowodów – przy pomocy nauczyciela informatyki. Zebranie informacji na temat 

szkodliwych treści, miejsca ich wystąpienia oraz ewentualnych sprawców. Wydrukowanie  

i zapisanie w formie zrzutów ekranu wszystkich dowodów rozpowszechniania niewskazanych 

obrazów w sieci; zachowanie SMS-ów. Jeśli treści są nielegalne, nieodpowiednio zabezpieczone 

lub niezgodne z regulaminem danej strony – kontakt z administratorem strony. 

• Ustalenie okoliczności zdarzenia: identyfikacja sprawcy zdarzenia (osoby, która rozpowszechniała 

szkodliwe treści), ustalenie, kim są świadkowie zdarzenia. 

Klasyfikacja szkodliwych treści: pornograficzne promujące nienawiść, 

rasizm, ksenofobię, przemoc; promujące zachowania antyspołeczne 

lub autodestrukcyjne; psychomanipulacja. 

• Współpraca z pracownikiem/nauczycielem zarządzającym dostępem do sieci w szkole. Pomoc  

w zabezpieczeniu dowodów, konfiguracji zabezpieczeń sieci szkolnej blokujących dostęp  

do szkodliwych materiałów. 

3. Diagnoza potrzeb i działania wobec uczniów zaangażowanych w rozpowszechnianie 

szkodliwych treści (edukacja, warsztaty z grupą/klasą lub rozmowa na temat treści, jeżeli np. mają 

negatywny wpływ na rozwój poznawczy, emocjonalny i są np. psychomanipulacją). 

4. Działania wobec sprawcy i osób uczestniczących.  

Ustalenie okoliczności zdarzenia; rozmowa/spotkanie uczniów z nauczycielem/pedagogiem  

na temat przesyłanych treści (jakie emocje budzi prezentowany materiał, do jakich działań ich 

zachęca i jak wpływa na wyobrażenia na temat otaczającego świata); omówienie konsekwencji 

zdarzenia dla osób mających kontakt ze szkodliwymi treściami – w tym też konsekwencji 

wynikających ze złamania regulaminu szkoły. 

5. R ozmowa z uczestnikami zdarzenia (z każdym osobno).  

6. Powiadomienie rodziców uczniów o wydarzeniu i zapoznanie, w miaręmożliwości, z materiałem 

dowodowym. Poinformowanie rodziców o działaniach podjętych przez szkołę wobec ucznia  

i podjęcie współpracy z rodzicami w celu rozwiązania problemu. 

7. Zapewnienie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczestnikom zdarzenia. 

8. Podjęcie interwencji prawnej. 

Interwencja prawna przeprowadzona przez szkołę możliwa jest w przypadku naruszenia zakazu 
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rozpowszechniania: 

• pornografii z udziałem małoletniego – art. 202 § 3 kk 

• treści propagujących publicznie faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa lub nawołujących 

do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych – art. 256  

i art. 257 kk. 

Inne formy interwencji: 

• kontakt z administratorem/moderatorem w sytuacji, gdy treści są nielegalne, nieodpowiednio 

zabezpieczone lub niezgodne z regulaminem danej strony. 

 

 

Powyższe procedury opracowane zostały na podstawie materiału Fundacji "Dzieci Niczyje"  

– "Szkolne standardy bezpieczeństwa dzieci i młodzieży online – rekomendacje dla szkół". 

 

XIX. Postępowanie wobec ucznia – sprawcy czynu karalnego lub przestępstwa: 

Podstawa prawna: art. 4 ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich stanowi: § 3 "Instytucje 

państwowe i organizacje społeczne, które w związku ze swą działalnością dowidziały się o 

popełnieniu przez nieletniego czynu karalnego ściganego z urzędu, są zobowiązane niezwłocznie 

zawiadomić o tym Sąd Rejonowy III Wydział Rodzinny i Nieletnich lub policję oraz przedsięwziąć 

czynności nie cierpiące zwłoki, aby nie dopuścić do zatarcia śladów i dowodów popełnienia czynu". 

W związku z czym szkoła ma obowiązek niezwłocznego, natychmiastowego zawiadomienia Sądu 

w przypadku demoralizacji nieletniego, bądź popełnienia przez niego czynu karalnego. 

W każdym przypadku popełnienia czynu karalnego przez ucznia, który nie ukończył 17 lat, należy 

zawiadomić policję lub Sąd, a w przypadku popełnienia przestępstwa przez ucznia, który ukończył 

17 rok życia - prokuratora lub policję (art. 4 upn. I art. 304 k.k.). 

Czyn karalny to: 

- udział w bójce lub pobiciu, 

- umyślne narażenie człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego 

uszczerbku na zdrowiu, 

- rozprzestrzenianie substancji trujących, duszących lub parzących, 

- stosowanie wobec innej osoby przemocy lub groźby w celu zmuszenia jej do określonego 

działania, 

- doprowadzenie małoletniego poniżej lat 15 do obcowania płciowego lub poddania się innej 

czynności seksualnej, 

- przestępstwa związane z pornografią, 

- znęcania się, 
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- naruszanie nietykalności cielesnej funkcjonariusza, 

- niezawiadomienie o przestępstwie, 

- podrabianie dokumentów, 

- kradzież, 

- kradzież z włamaniem, 

- rozbój, 

- wymuszenie rozbójnicze, 

- przywłaszczenie, 

- oszustwo. 

Postępowanie wobec ucznia - sprawcy czynu karalnego lub przestepstwa: 

1. Niezwłoczne powiadomienie dyrektora szkoły. 

2. Przekazanie ucznia dyrektorowi szkoły lub pedagogowi szkolnemu pod opiekę w przypadku gdy 

zdarzenie miało miejsce w tym samym dniu, w którm powzięto informacje o popełnieniu czynu 

karalnego. 

3. Wnikliwe rozpatrzenie sytuacji - ustalenie okoliczności czynu i ewentualnych świadków 

zdarzenia (sporządzenie notatek służbowych). 

4. Podjęcie szybkiej i zdecydowanej interewncji; 

 natychmiastowe zawiadomienie policji, sądu z rownoczesnym podjęciem skontaktowania 

się  

z rodzicami w celu poinformowania ich o podjetych przez szkołę działaniach (informacja  

o zdarzeniu, powiadomieniu sądu, policji), 

 kontakt telefoniczny (w przypadku trudności wpisu do zeszytu kontaktów bądź dziennika 

elektronicznego), 

 w przypadku dalszego braku kontaktu wezwanie rodziców listem poleconym, 

 w ostateczności skontaktowanie się poprzez policję. 

 

 

XX. Postępowanie  wobec ucznia, który stał się ofiarą czynu karalnego: 

1. Udzielenie pierwszej pomocy (przedmedycznej), bądź zabezpieczenie jej udzielenia poprzez 

wezwanie lekarza, w przypadku kiedy ofiara doznała obrażeń 

2. Niezwłoczne powiadomienie dyrektora szkoły 

3. Niezwłoczne powiadomienie rodziców ucznia 

4. Niezwłoczne powiadomienie policji, w przypadku, kiedy istnieje konieczność profesjonalnego 

zabezpieczenia śladów przestępstwa, ustalenia okoliczności ewentualnych świadków zdarzenia. 
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XXI. Postępowanie w przypadku, gdy uczeń jest ofiarą przemocy w rodzinie. 

1. W przypadku zaistnienia podejrzenia stosowania przemocy w rodzinie w wyniku: zgłoszenia 

dokonanego przez członka rodziny, przez osobę będącą świadkiem przemocy, samego ucznia lub 

pojawienia się okoliczności wskazujących na przemoc (ślady bicia, siniaki, zaniedbanie, itp.) szkoła 

winna podjąć następujące działania: 

a) osoba, która powzięła podejrzenie o przemocy w rodzinie, niezwłocznie zgłasza się  

z pokrzywdzonym uczniem do pielęgniarki szkolnej w celu udzielenia pierwszej pomocy, jeżeli 

istnieje taka potrzeba oraz dokonania oględzin dziecka i sporządzenie notatki na temat stanu 

zdrowia, jednocześnie powiadamia o w/w fakcie dyrektora szkoły oraz pedagoga szkolnego; 

b) w przypadku, gdy pielęgniarka szkolna jest nieobecna w szkole, oględzin dokonuje pedagog  

oraz inny pracownik szkoły (wychowawca, inny nauczyciel, dyrektor, zastępca dyrektora). Osoby 

dokonujące oględzin mają obowiązek sporządzenia notatki służbowej, poświadczonej własnym 

podpisem; 

c) osoby (pedagog, wychowawca lub inny nauczyciel) dokonujące czynności wyjaśniające 

przeprowadzają z uczniem rozmowę na temat okoliczności związanych z przemocą w rodzinie, 

sporządzają notatkę służbową; 

d) w wyniku czynności wyjaśniających  podejrzenia przemocy w rodzinie szkoła powiadamia Sąd 

Rejonowy III Wydział Rodzinny i Nieletnich w Koszalinie oraz zakłada "Niebieską Kartę", w 

przypadku bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia dziecka natychmiast należy powiadomić 

Policję; 

e) szkoła powinna powiadomić o podejrzeniu przemocy najbliżej spokrewnioną z dzieckiem osobę, 

która nie stosuje przemocy oraz ustalić z nią plan wsparcia i pomocy dziecku w domu oraz  

w szkole; 

f) monitorowanie sytuacji rodziny, w której dochodzi do przemocy oraz dokumentowanie działań 

podejmowanych wobec nich we współpracy z Sądem, Policją, MOPR – em, MPPP oraz efektów 

tych działań w szkole. 

 

XXII. Bezpieczeństwo oraz przyprowadzanie i odbieranie dzieci ze szkoły. 

1) Za bezpieczeństwo dzieci w drodze do szkoły odpowiadają rodzice/opiekunowie. 

2) Szkoła przyjmuje dzieci od godziny 7:00. 

3) Obowiązkiem rodzica jest przekazanie nauczycielom aktualnych telefonów kontaktowych 

(szczególnie numerów telefonów komórkowych). 

4)  Dziecko przychodząc do świetlicy zapisuje się na listę obecności. 

5) Świetlica nie odpowiada za bezpieczeństwo uczniów, którzy nie zgłosili swojej obecności. 

6) Nie ma obowiązku usprawiedliwiania nieobecności w świetlicy. 
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2. Odbieranie dzieci ze szkoły 

1) Uczniowie  klas I po lekcjach sprowadzane są do szatni i świetlicy szkolnej przez nauczyciela. 

2) Odbiór dzieci poniżej 7 roku życia jest możliwy wyłącznie przez rodziców, bądź inne osoby 

dorosłe przez nich upoważnione na piśmie. 

3) Uczniowie klas I-III ( którzy ukończyli 7 lat) samodzielnie wracający do domu, muszą posiadać 

kartę samodzielnego wyjścia. 

4) Życzenie dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone 

postanowieniem sądowym. 

5) Rodzice/opiekunowie ponoszą odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka 

odbieranego ze szkoły lub świetlicy przez upoważnioną przez nich osobę. 

6) Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy kartę odbioru dziecka 

W każdej sytuacji budzącej wątpliwości, nauczyciel ma obowiązek skontaktować się  

z rodzicami dziecka. 

7) W wyjątkowych sytuacjach losowych nauczyciel może po uprzednim kontakcie z rodzicem 

(telefonicznym) wydać pozwolenie na odebranie dziecka przez osobę wskazaną przez rodzica. 

Osoba ta zobowiązana jest napisać oświadczenie o odbiorze dziecka podpisując się pod nim 

czytelnie. 

8) Rodzice/opiekunowie po odebraniu dziecka przejmują nad nim odpowiedzialność nawet jeśli 

przebywają na terenie szkoły. 

9) Uczeń nie może być zwolniony z zajęć ani opuścić świetlicy na podstawie telefonu  

od rodziców/opiekunów. Rodzic musi dziecko odebrać osobiście  W przypadku złego samopoczucia 

lub innych okoliczności, pielęgniarka (kiedy jej nie ma wychowawca lub pedagog), informuje 

telefonicznie rodzica/opiekuna o zaistniałej sytuacji. Jeżeli rodzic osobiście nie może przyjechać po 

dziecko, wskazuje osobę, która to uczyni. Wskazana przez rodzica osoba musi przy odbiorze 

dziecka okazać dowód tożsamości oraz napisać oświadczenie o odbiorze dziecka podpisując się pod 

nim czytelnie. Odbiór dziecka odnotowuje się w e - dzienniku.  

10) Dziecko wychodzące ze świetlicy do domu, zgłasza swoje wyjście nauczycielowi. 

11) Rodzice/prawni opiekunowie/ zobowiązani są przestrzegać godzin pracy świetlicy (od godz. 

7:30 – 16:30).  

W przypadku  gdy rodzice lub opiekunowie nie odebrali dziecka do godziny 16.30 wychowawca 

świetlicy: 

- kontaktuje się z rodzicami bądź opiekunami dziecka i  ustala jak najszybszy czas odbioru dziecka, 

- w przypadku braku możliwości skontaktowania się z rodzicami lub opiekunami zgłasza policji 

pozostawienie dziecka bez opieki.  

12) Wychowawca gromadzi i przechowuje oświadczenia rodziców (prawnych opiekunów) w teczce 
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wychowawcy do końca roku szkolnego.  

3. Sytuacje szczególne 

1) Nauczyciel stanowczo odmawia wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej 

odebrać dziecko wskazuje na spożycie alkoholu, środków psychaktywnych lub przejawia 

agresywne zachowanie i nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa. W tym przypadku 

nauczyciel wzywa drugiego rodzica lub inną upoważnioną do odbioru dziecka osobę oraz informuje 

o zdarzeniu przełożonego. 

2) Nauczyciel ma obowiązek zadbać, aby dziecko zostało odizolowane od rodzica/opiekuna 

znajdującego się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. 

3) W przypadku, gdy rodzic zaprzecza, że jest w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub 

innego środka psychoaktywnego nauczyciel może prosić o pomoc policję w celu stwierdzenia w/w 

faktu. 

4) W przypadku, gdy sytuacja zgłaszania się po dziecko rodzica/opiekuna w stanie nietrzeźwości, 

będącego pod wplywem środków odurzających bądź zachowującego się agresywnie powtórzy się, 

dyrektor powiadamia pisemnie policję, oraz inne instytucje pomocy rodzinie (np. Sąd, Miejski 

Ośrodek Pomocy Rodzinie itp.). 

 

XXIII. Postępowanie dyrektora szkoły w przypadku, gdy policja dokonuje zatrzymania 

nieletniego przebywającego na zajęciach w szkole sprawcy czynu karalnego  

1. Funkcjonariusz Policji przedstawia dyrektorowi/wicedyrektorowi powód przybycia i okazuje się 

legitymacja służbową. 

2. Dyrektor zapisuje dane osobowe i numer legitymacji służbowej policjanta celem sporządzenia 

własnej dokumentacji. 

3. Policjant informuje dyrektora o zamiarze zatrzymania ucznia. 

4. Pedagog szkolny lub nauczyciel sprowadza nieletniego do gabinetu dyrektora, gdzie policjant 

informuje go o przyczynach przybycia i czynnościach, jakie zostaną wykonane w związku ze 

sprawą np. przesłuchanie, okazanie.  

5. Policja informuje rodziców nieletniego, opiekunów prawnych o wykonanych czynnościach i 

zobowiązuje ich do przybycia do szkoły, komendy lub komisariatu policji, celem uczestniczenia w 

czynnościach.  

6. Dyrektor/wicedyrektor szkoły informuje telefonicznie rodziców o podjętych działaniach 

względem ich dziecka przez Policję. W przypadku braku kontaktu telefonicznego sporządza 
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pisemną informację i przesyła do miejsca ich zamieszkania. 

7. W przypadku niemożności uczestnictwa rodziców w przesłuchaniu nieletniego, dyrektor 

wyznacza wychowawcę, nauczyciela lub pedagoga szkolnego do uczestnictwa w czynnościach, 

które są przeprowadzane w szkole lub w jednostce Policji. 

8. Po wykonaniu czynności policjant za pisemnym potwierdzeniem odbioru przekazuje nieletniego 

rodzicom lub opiekunowi prawnemu. W przypadku, gdy czynności wykonywane są w obecności 

pedagoga szkolnego, po ich zakończeniu policja odwozi ich do szkoły lub miejsca zamieszkania. 

9. W przypadku zaistnienia przesłanek do zatrzymania nieletniego w Policyjnej Izbie Dziecka 

policjant informuje o tym rodziców, pedagoga szkolnego. 

10. Przy realizacji czynności związanych z zatrzymaniem nieletniego ucznia na terenie szkoły 

należy zachować dyskrecję nie nagłaśniając sprawy. 

 

XXIV. W przypadku gdy uczeń stosuje agresję słowną bądź fizyczną w stosunku do 

nauczyciela lub innego pracownika szkoły 

1. Agresja słowna, wulgaryzmy w stosunku do nauczyciela: 

a) powiadomienie dyrektora szkoły, pedagoga szkolnego oraz wychowawcy o zaistniałym fakcie, 

b) dyrektor powiadamia policję, 

b) powiadomienie rodziców ucznia – sprawcy o zachowaniu dziecka, 

c) rozmowa uczeń – rodzic – nauczyciel – pedagog celem ustalenia przyczyny takiego zachowania, 

sposobu naprawienia relacji z nauczycielem, uświadomienie konieczności pracy nad zmianą 

zachowania się ucznia, 

d) przeproszenie nauczyciela przez ucznia. 

 

2. Agresja fizyczna w stosunku do nauczyciela: 

a) powiadomienie dyrektora szkoły, pedagoga szkolnego oraz wychowawcy o zaistniałym fakcie, 

b) wezwanie do szkoły rodziców ucznia – agresora (natychmiast o wstawiennictwo), 

c) jeśli doszło do uszkodzenia ciała nauczyciela: 

 udzielenie pomocy medycznej i psychologicznej poszkodowanemu, 

 zabezpieczenie dowodów zdarzenia i świadków przestępstwa, 

 powiadomienie policji, 

d) rozmowa dyrektora, wychowawcy, pedagoga szkolnego, rodziców i ucznia dotyczące dalszego 

pobytu ucznia (sugerowana zmiana szkoły, zobowiązanie ucznia do podjęcia terapii radzenia sobie 
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 z agresją), 

e) dyrektor powiadamia policję, 

f) przeproszenie nauczyciela przez ucznia. 

XXV. Postępowanie w przypadku zachowań agresywnych rodziców wobec uczniów i własnych 

dzieci przebywających na terenie szkoły.  

Każdy pracownik szkoły ma obowiązek reagowania na zachowania agresywne. W przypadku, gdy 

pracownik szkoły jest świadkiem zachowania agresywnego osoby dorosłej wobec ucznia szkoły lub 

własnego dziecka powinien:  

1. Podjąć próbę przerwania zachowania agresywnego. 

2. Powiadomić o tym fakcie dyrektora szkoły. 

3. W przypadku, gdy osoba dorosła nie zaprzestała zachowania agresywnego dyrektor szkoły 

zawiadamia policję.  

 

XXVI. Postępowanie w przypadku, gdy nauczyciel znajduje na terenie szkoły substancję 

przypominającą wyglądem narkotyki: 

1. Zachowując środki ostrożności nauczyciel zabezpiecza substancję, próbuje ustalić, do kogo ona 

należy.W przypadku trudności zwrócić się do pedagoga lub innego pracownika szkoły, który może 

pomóc zidentyfikować ucznia.  

2. Powiadamia o zaistniałym fakcie pedagoga, dyrekcję szkoły, wzywa policję. 

3. Po przyjeździe policji przekazuje zabezpieczoną substancję oraz informuje o szczegółach 

zdarzenia. Dalsze postępowanie leży w kompetencji policji. Należy sporządzić notatkę z podpisami 

uczestników spotkania. 

 

XXVII. W przypadku znalezienia na terenie szkoły broni, materiałów wybuchowych, innych 

niebezpiecznych substancji lub przedmiotów, należy zapewnić bezpieczeństwo przebywającym 

na terenie szkoły osobom, uniemożliwić dostęp osób postronnych 

do tych przedmiotów i wezwać policję (telefon 997 lub 112). 

 

XXVIII. Postępowanie w przypadku alarmu bombowego.  

1. Do czasu przybycia policji akcją kieruje dyrektor szkoły lub osoba przez niego wyznaczona. 

2. Na miejsce zagrożenia incydentem bombowym należy wezwać służby pomocnicze takie jak: 
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pogotowie ratunkowe, straż pożarną, pogotowie gazowe, pogotowie wodno-kanalizacyjne, 

pogotowie energetyczne. 

3. Po przybyciu policji na miejsce incydentu bombowego, przejmuje ona dalsze kierowanie akcją. 

4. Należy bezwzględnie wykonywać polecenia policjantów.  

Przy braku informacji o konkretnym miejscu podłożenia „bomby”:  

Użytkownicy pomieszczeń służbowych powinni sprawdzić swoje miejsce pracy i jego bezpośrednie 

otoczenie, pod kątem obecności przedmiotów nieznanego pochodzenia.  

 Pomieszczenie ogólnodostępne (korytarz, klatki schodowe, toalety) oraz najbliższe 

otoczenie zewnętrzne obiektu, sprawdzają i przeszukują służby odpowiedzialne za 

bezpieczeństwo w danej instytucji.  

 Podejrzanych przedmiotów nie wolno dotykać! O ich lokalizacji należy powiadomić 

dyrektora oraz osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo.  

 Po ogłoszeniu ewakuacji, należy spokojnie opuścić szkołę, zabierając wszystkie rzeczy 

osobiste (plecaki, torebki, siatki, worki, ubrania). Nie wolno zabierać żadnych przedmiotów 

cudzych. Miejsce ewakuacji - kościół pw Wojciecha.  

Informacja o podłożeniu bomby  

Jeżeli jest to informacja telefoniczna: słuchaj uważnie, zapamiętaj jak najwięcej, notuj ważne 

spostrzeżenia, jeżeli masz taką możliwość, nagrywaj rozmowę, zwróć uwagę na szczegóły 

dotyczące głosu i nawyki mówiącego 

- raz wszelkie dźwięki w tle, nigdy nie odkładaj pierwszy słuchawki, jeżeli twój telefon posiada 

funkcję identyfikacji numeru dzwoniącego – zapisz ten numer.  

- Jeżeli jest to wiadomość pisemna, zabezpiecz ją tak, aby nikt jej nie dotykał, przekaż ją Policji.  

- Niezwłocznie zadzwoń pod jeden z numerów alarmowych. 

- Zaalarmuj dyrektora szkoły  

- Dyrektor powiadamia Kuratorium Oświaty  

- Powiadom o zagrożeniu personel szkoły oraz uczniów, w sposób niewywołujący paniki.  

- Dyrektor zarządza ewakuację zgodnie z obowiązującą instrukcją.  
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- Zabezpiecz ważne dokumenty, pieniądze.  

- Wyłącz lub zleć pracownikowi ds. technicznych wyłączenie dopływu gazu i prądu.  

- W przypadku odnalezienia podejrzanego przedmiotu nie dotykaj go i nie otwieraj.  

-Nie używaj w pobliżu podejrzanego ładunku urządzeń radiowych (radiotelefonów, telefonów 

komórkowych)  

- W miarę możliwości ogranicz dostęp osobom postronnym.  

-Dokonaj próby ustalenia właściciela przedmiotu,  

- Po przybyciu właściwych służb, bezwzględnie stosuj się do ich zaleceń.  

XXIX. Postępowanie w przypadku wtargnięcia na teren szkoły terrorystów  

Bez kontaktu z napastnikiem:  

1. Decyzję o ogłoszeniu alarmu podejmuje dyrektor, jego zastępca lub każdy przeszkolony 

pracownik po otrzymaniu informacji o zagrożeniu. Hasło – NAPASTNIK. 

2. Dyrektor bądź wyznaczony pracownik powiadamia Policję.  

3. Uruchomiony zostaje sygnał alarmowy (3 serie 3 długich dzwonków). 

4. Ewakuacja następuje tylko w przypadku bezpośredniej bliskości wyjścia z dala od źródła 

zagrożenia, po wyraźnym poleceniu dyrektora dotyczącym ewakuacji. 

5. Po opuszczeniu budynku nauczyciele wraz z uczniami udają się do Kościoła pw. Św. Wojciecha.  

Z kontaktem z napastnikiem:  

1. Zamykamy drzwi klasy od środka. 

2. Zamykamy wszystkie okna, aby uniemożliwić wtargnięcie lub wrzucenie czegoś. 

3. Uspokajamy uczniów – jesteśmy opanowani. 

4. Barykadujemy drzwi biurkiem, szafkami, krzesłami. 

5. Nakazujemy wyłączanie wszystkich telefonów – swój wyciszamy. Wyłączamy sprzęt 

komputerowy. 

6. Dzieciom nakazujemy ukrycie się pod ławkami, z dala od drzwi, leżąc na brzuchu. 
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7. Wyłączamy oświetlenie. 

8. Pilnujemy, aby w sali była bezwzględna cisza – spokojnym głosem mówimy dzieciom, że od 

tego zależy bezpieczeństwo wszystkich.  

9. Nie otwieramy drzwi. Służby ratownicze same to zrobią. 

10. Jeśli terroryści sforsują drzwi, wykonuj ich polecenia. Pytaj ich o pozwolenie, jeśli chcesz 

zwrócić się do uczniów. Mów spokojnym tonem, używając imion dzieci.  

 Dopóki nie zostanie wydane polecenie wyjścia, nie pozwól dzieciom wychodzić z 

pomieszczenia, podchodzić do drzwi czy okien. Nakazujemy im leżeć na podłodze na 

brzuchu. 

12. Zapamiętaj szczegóły dotyczące napastników.  

13. Jeśli twoje życie lub zdrowie jest zagrożone w bezpośrednim kontakcie z napastnikiem walcz 

lub błagaj o litość.  

14. W chwili podjęcia działań zmierzających do uwolnienia, wykonuj polecenia grupy 

antyterrorystycznej. Bądź przygotowany na surowe traktowanie przez Policję. Dopóki nie 

zostaniesz zidentyfikowany, jesteś dla nich potencjalnym terrorystą.  

15. Po zakończeniu akcji: sprawdź obecność dzieci, upewnij się, czy wszyscy opuścili budynek, o 

braku któregokolwiek dziecka poinformuj Policję, nie pozwól żadnemu z dzieci samodzielnie 

wrócić do domu, prowadź ewidencję dzieci odbieranych przez rodziców/osoby upoważnione.  

XXX. Postępowanie w przypadku kontaktów z mediami w sytuacjach kryzysowych Dyrektor 

sam kontaktuje się z mediami lub wyznacza osobę uprawnioną. 

Nikt, poza wskazana osobą, z członków rady pedagogicznej ani z pracowników szkoły nie udziela 

wywiadów. 

Osoba kontaktująca się z mediami stosuje się do następujących wskazówek:  

 Mów pierwszy o złych wiadomościach.  

 Bądź absolutnie pewien faktów i stwierdzeń, które podajesz.  

 Bezwzględnie zachowaj spójność przekazu, logikę i konsekwencję.  

 Nie upubliczniaj informacji dotyczących bezpieczeństwa, objętych tajemnicą.  

 Analizuj dane.  
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 Nie snuj spekulacji, podejrzeń i nie stawiaj hipotez.  

 Reaguj błyskawicznie i zdecydowanie na plotki dementując je i wykazując ich fałsz.  

 Bądź opanowany i odporny na ataki słowne, nie ulegaj emocjom.  

 Pokazuj, że dyrektor szkoły kontroluje sytuację i ma plan wybrnięcia z niej.  

 Nie ujawniaj nazwisk ofiar zanim nie dowie się o tym rodzina.  

 Zawsze wyrażaj troskę z powodu strat, cierpień, ofiar, zniszczeń, nawet gdyby były 

nieuniknione.  

XXXI. Podstawy prawne 

 

1. Ustawa z dnia 26.X.1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 1982 

r. Nr 35 poz. 228, z późniejszymi zmianami – teks jednolity, Dz. U. z 2002 r. Nr 11, poz. 

109 z/oraz przepisy wykonawcze w związku z ustawą). 

2. Ustawa z dnia 26.X.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35, poz. 230 z późn. zmianami). 

3. Ustawa z dnia 24.IV.1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2003 r. Nr 

24, poz. 198). 

4. Ustawa z dnia 7.IX.1991r.o systemie oświaty (Dz.U.z 1996 r. Nr 67, poz. 329 

z późn. zmianami). 

5. Rozporządzenie MENiS z dnia 31.I.2003 r. w sprawie szczegółowych form 

działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych 

uzależnieniem (Dz. U. Nr 26, poz. 226). 

6. Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym  

w administracji (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954 z późn. zm.) 

7.     Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie wysokości 

kosztów upomnienia skierowanego przez wierzyciela do zobowiązanego przed 

wszczęciem egzekucji administracyjnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 137, poz. 1543). 

8. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. 

9. Rozporządzenie MEN z 21 maja ustawy prawo o ruchu drogowym. 

Zachowania opisane w niniejszym dokumencie są czynem karalnym, jeśli sprawcą jest uczeń, 

który ukończył 13 lat a nie ukończył 17 lat (Ustawa z dnia 26.X.1982 r. o postępowaniu 

w sprawach nieletnich). Uczeń, który dopuszcza się takich czynów, po ukończeniu 17 lat popełnia 

przestępstwo i podlega przepisom Ustawy z dnia 6.VI.1997 r. – Kodeks postępowania karnego. 
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W każdym przypadku popełnienia czynu karalnego przez ucznia, który nie ukończył 17 lat 

należy zawiadomić Policję lub Sąd Rejonowy III Wydział Rodzinny i Nieletnich, a w przypadku 

gdy uczeń ukończył 17 lat – prokuratora lub Policję. Dalszy tok postępowania leży w kompetencji 

tych instytucji.  


